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Hij werd geboren op 29 maart 1911 in 's-Gravenhage. 
Op 24 januari 1997 is hij gestorven in zijn woonhuis 
aan de Dr. Kuijperstraat te Oldenzaal. Wij hebben 
afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, waarna 
we hem begeleid hebben naar het crematorium in 
Usselo. 

"Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven". Woorden van 
de Heer zelf. En geloven in Jezus betekent; je leven 
zó inrichten, dat je er bent voor anderen. 
Aan dit appèl heeft Marten met zijn vele talenten en 
mogelijkheden duidelijk vorm gegeven. 
Hij was er voor zijn vrouw, voor zijn dochter Ria èn 
voor Jan en de kleinzoons Timo en Stefan. 
Hij was er ook voor vele, zeer vele, jonge mensen in 
het basisonderwijs. Hij hield van orde en netheid. Hij 
was in Oldenzaal een markante figuur. Marten had 
duidelijk een eigen mening en hij hield hieraan ook 
vast. Maar uit zijn hele levenshouding sprak 
zorgzaamheid. 

Hij was een onderwijsman in hart en nieren. Hij heeft 
op diverse lokaties gewerkt. Eerst als "onderwijzer met 
akte" en dat betekende toen meestal zonder salaris. 
In 1958 kwam Marten naar Oldenzaal, alwaar hij 
Hoofd ener School werd. Het was aan de St. 
Franciscusschool. In 1976 ging hij met pensioen. Dit 
wil niet zeggen , dat hij "stil ging zitten". 
Op het sociale vlak had hij zich al ingezet voor het 
WoonwagPnwerk. In Oldenzaal werd het een 
bestuursfunctie in de Vincentiusvereniging. 
Verder werd zijn vrije tijd opgeslokt door zijn l iefde 
voor de natuur. Alles wat groeit en bloeit had zijn 
interesse. Hij genoot altijd met volle teugen van al het 
moois wat de natuur te bieden had. Zijn tuin aan de 
Dr. Kuijperstraat had zijn voorkeur. De voorberei
dende werkzaamheden met stekjes en plantjes ge
beurden op de logeerkamer. 
Aan dit welbestede leven is nog zo plotsel ing een 
einde gekomen. De woorden uit het evangelie zijn 
zeker op hem van toepassing: uitstekend, goede en 
trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van de Heer. 
Die vrede gunnen we hem van harte. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij het 
overlijden en de uitvaart van mijn man, onze vader 
en opa. 

Dora Kingma-Berends 
Ria en Jan 
Timo, Stefan. 


